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 Харківський регіональний центр оцінювання 

якості освіти, 

61022, м.Харків, майдан Свободи, 6, оф. 463, 

т. (057) 705 07 37, office@zno-kharkiv.org.ua 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ ЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ У 2017 РОЦІ 

 

Для всіх бажаючих ознайомитися з процедурою ЗНО 01 та 08 квітня 2017 

року проводиться пробне зовнішнє незалежне оцінювання.  

Де зареєструватися?  
Реєстрація на пробне ЗНО для мешканців Полтавської, Сумської та 

Харківської областей відбудеться на сайті Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти (http://zno-kharkiv.org.ua) 

Коли зареєструватися?  

З 10 до 31 січня 2017 року.  

Як зареєструватися? 

8 кроків реєстрації на пробне ЗНО 
На веб-сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 

(ХРЦОЯО) у розділі «Пробне ЗНО-2017»: 

1) ознайомитися Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання; 

2) сформувати реєстраційну заяву за допомогою спеціального сервісу, 

вказавши такі дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце 

проживання, контактний телефон, електронна адреса, категорію випускника 

(випускник ЗНЗ поточного року,  або випускник минулих років, ПТНЗ, ВНЗ І-

ІІ р.а.),  перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає 

отримати завдання пробного тесту, обрати із запропонованого переліку 

населений пункт, де особа буде проходити пробне ЗНО; 

3) заповнити всі поля електронної форми, задати пароль для доступу  до 

«Особистого кабінету учасника пробного ЗНО», отримати персональний код 

(пароль і код зберегти!); 

4) зайти на сторінку «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО», 

роздрукувати реєстраційну заяву та реквізити для оплати кожного 

замовленого предмету окремо; 

5) оформити реєстраційну заяву та надіслати поштою до ХРЦОЯО; 

6) оплатити послугу з проведення пробного ЗНО протягом 3 робочих днів 

із дня електронної реєстрації (квитанцію зберігати в себе); 

7) перевірити стан надходження оплати та реєстраційної заяви на  сторінці 

«Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» через 10 робочих днів з дня 

оплати та відправки реєстраційної заяви. 

8) самостійно роздрукувати запрошення на пробне ЗНО з 14 березня 2017 

року зі сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО».  

 

Додаткова  інформація з питань ЗНО: Якушева Олена Сергіївна, спеціаліст 

по зв’язкам з громадськістю (057) 705 07 37, 097 83 23 496 

mailto:office@zno-kharkiv.org.ua
http://zno-kharkiv.org.ua/

